
                                                                                                      
 

Hej alla fina SPF vänner! 

I dagarna har vi fått brev från SPF Seniorerna Bogesund, det är mina jobbarkompisar 

 i styrelsen som haft en liten träff och ordnat detta utskick, tack för det. 

På första sidan står det Vi förenar nytta med nöje. 

Tack alla som på olika sätt ser till att det blir möjligt att SPF Seniorerna Bogesund 

kan förena nytta med nöje. Tack alla som med glädje deltar i våra aktiviteter. 

Tack alla för förtroendet jag fick att vara ordförande ett år till, jag ska göra 

mitt bästa och som ni vet sedan tidigare så är ett av mina honnörsord ”TILLSAMMANS”. 

Tillsammans i god SPF anda ska vi sträva efter att nå vårt mål. 

Ta en titt i programbladet och läs gärna: 

Mål - Detta vill vi – Varför - Så här vill vi göra 

Den 29 mars börjar studiecirkeln om Lars Lerin med Rolf Andén som ledare. 

Värmlandsresa kommer att äga rum 13 – 14 juni och sover gott gör vi i Arvika. 

Den 13 april är det MODEVISNING och gruppen som arrangerar detta gör det med stor 

glädje och lite hemlighetsmakeri. 

Veckan därefter äter vi sen lunch hos Emma o Andreas, 14,30 är vi välkomna och när ni  

anmäler er så glöm inte att kryssa i om ni vill äta fisk eller kött. Andreas kommer att berätta 

om företaget som drivs av ett par med matglädje. 

Café Ramel på Lönnen i Borås den 24 april har redan lockat många att anmäla sig. 

På Bryggan äter vi lunch den 10 maj och Sebastian kommer och berättar om vad som 

händer under sommaren hos dem. 

Den 11 maj är det premiär för TIMMELEDANSEN, här odlas friskvård med glädje. 

Bjud gärna med era vänner och möt upp, SPF´s kaffe o goda smörgåsar är välkända och 

musikerna är handplockade.  

 

VÅREN firar vi med FEST den 18 maj med start kl 18.00 på RESTAURANGEN, Hotell Bogesund. 

 
Jag önskar er alla en GLAD OCH TRIVSAM PÅSK! 

Ulla Zander 


